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Artroxen Effect, 30 kaps.
 

Cena: 38,50 PLN

Opis słownikowy

Producent Xenico Pharma

Opis produktu
 

Opis

Artroxen Effect to najwyższej jakości produkt zawierający w jednej kapsułce aż 100 mg naturalnego, standaryzowanego ekstraktu z
Boswellia serrata, który zwiększa elastyczność i ruchomość stawów. Dodatkowo preparat został uzupełniony o mangan, który pomaga
w tworzeniu tkanki łącznej (chrząstki stawowej), niacynę oraz witaminę C, która pomaga w produkcji kolagenu.

Artroxen Effect zawiera składniki przebadane naukowo i jest przeznaczony dla osób dbających o prawidłowe funkcjonowanie stawów,
które szukają naturalnych rozwiązań o wysokiej skuteczności.

Produkt oparty o naturalne składniki, nie zawiera cukru, soli, glutenu, kazeiny i laktozy. Został wyprodukowany bez użycia sztucznych
substancji konserwujących, wypełniających, zapachowych oraz zbędnych barwników. W produkcie Artroxen Effect została zastosowana
innowacyjna, transparentna kapsułka roślinna V-Caps®

Składniki

celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana – substancje wypełniające; ekstrakt z Boswellia serrata;
hydroksypropylometyloceluloza; całkowicie uwodorniony olej rzepakowy – substancja wypełniająca; witamina C (kwas L-askorbinowy);
niacyna (amid kwasu nikotynowego); mangan (siarczan manganu).
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Witamina C 100 mg 125%
Niacyna 15 mg 94%
Mangan 1,8 mg 90%

Stosowanie

Sposób stosowania: Spożywać w trakcie posiłku, popijając wodą. Zalecana dzienna porcja do spożycia wynosi 1 kapsułkę.

Dodatkowe informacje

Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby. Nie stosować
preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb
życia.
Przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w temperaturze pokojowej. Przechowywać w sposób niewidoczny i nie dostępny dla
małych dzieci. Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości.
Witamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym chrząstki oraz wspomaga prawidłową produkcję kolagenu w
celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki i sprzyja regeneracji chrząstki stawowej.
Ekstrakt z Boswellia serrata przyczynia się do zwiększenia elastyczności stawów.
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